Verksamhetsplan Miljöpartiet i Uppsala län 2020
Verksamhetsplanen för Miljöpartiet i Uppsala län följer mallen för MP2031. Syftet
med MP2031 är att Miljöpartiet de gröna ska ha en gemensam långsiktig målbild och
verktyg för att planera verksamheten på alla nivåer, så att vi arbetar i samma
riktning – med siktet inställt på 2031. MP2031 kombinerar långsiktiga visioner med
konkreta mål och består av tolv målområden indelade i de tre blocken politik,
kommunikation och organisation. Under mellanvalsåret 2020 är inledande arbete
med regionprogram för nästa mandatperiod särskilt i fokus.

1.Organisation
Distriktsorganisationens primära uppgifter är att stötta lokalavdelningarna
utifrån deras önskemål och behov, fungera som länk mellan riksorganisation och
lokalavdelningar, samt att utveckla den regionala politiken. Detta sker bland annat
genom att distriktsorganisationen arrangerar träffar med företrädare för
lokalavdelningarna en gång per termin, med fokus på
organisationsutvecklingsfrågor. Det faddersystem som infördes under 2018 ska
utvärderas. Distriktsstyrelsen ska hålla löpande kontakt med riksorganisationen,
vara delaktiga och bidra i de processer som riksorganisationen initierar samt
medverka vid de av riksorganisationen anordnade aktiviteterna för distrikten.
Distriktets ordföranden deltar på riksorganisationens ordförandeträffar och möten
med Förtroenderådet. Hela partiet ska leva. Vi behöver finnas och synas i hela länet
och ta in olika perspektiv.

Närvaro
★ Vi ska ha aktiva medlemmar i alla länets kommuner, och en stark politisk
närvaro i kommuner, regioner och riksdag.
★ Alla människor i Uppsala län ska känna en stolt miljöpartist. Som led i
detta medverkar distriktsstyrelsen till att aktiviteter kopplade till de
nationella kampanjveckorna genomförs i alla kommuner.
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Struktur
★ Det ska vara enkelt att förstå organisationen och att kunna bidra och vara
delaktig i utvecklingen av vår politik.
★ Vi ska prioritera och använda våra resurser effektivt och fortsätta att värna
vår öppna partikultur.

Inkludering
★ Alla som delar Miljöpartiets värderingar ska kunna vara aktiva och känna
sig välkomna i partiet.
★ Vi är ett feministiskt och antirasistiskt parti som arbetar aktivt för en
mångfald av bakgrunder och erfarenheter bland våra företrädare, också när
det kommer till kön, klass och utbildningsbakgrund.
★ Det ställer krav på sådant som hur vi uttrycker oss, organiserar våra
aktiviteter och värvar nya medlemmar.

Ekonomi
★ Vi behöver bygga upp en långsiktighet i vår ekonomi och minska
känsligheten. Vi ska både begränsa utgifterna och ha flera
inkomstkällor, för att ha resurser till aktiviteter och under
mellanvalsår avsätta resurser för valbudgeten. Under 2020 kommer
distriktsorganisationen därför inte ha någon fast anställd
organisationsutvecklare.
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2. Kommunikation
Såväl den interna som den externa kommunikationen ska stärkas. Internt
bland annat genom regelbundna (digitala) nyhetsbrev och medlemswebb,
som successivt ska styras över till EngageraDig. Externt bland annat genom
att Bar Grön riktar sig till både medlemmar och andra intresserade. För att
samordna resurserna har distriktsorganisationen en gemensam
utbildningsgrupp med lokalavdelningen i Uppsala. Den påbörjade
kartläggningen av partiets kommunikationskanaler ska under året utmynna
i en tydlig kommunikationsstrategi.

Engagemang
★ Den gröna rörelsen ska engagera och det ska finnas många sätt att bidra,
både inom partiet och inom rörelsen i stort.
★ Vi ska kunna ena en mångfald av gröna perspektiv och nyanser.
★ Det ska kännas roligt, givande och viktigt att kämpa för en grönare framtid
tillsammans.
★ Engagemanget ska samtidigt vara hållbart, organisationen ska skapa
förutsättningar för medlemmarna att brinna för sin sak utan att bränna ut
sig.

Kunskap
★ Den gröna ideologin är vår grund och ska ges tid och utrymme att förankras
och utvecklas i samtal.
★ Kunskap om och förtroende för grön politik byggs bäst i mötet mellan
människor. Alla medlemmar och valarbetare ska ges förutsättningar att
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vara ambassadörer genom att ha tillgång till bra möjligheter till utbildning
och goda argument och motargument.
★ För att förändra världen behöver vi många engagerade och kunniga
medlemmar. Distriktet ska hjälpa föreningarna att genomföra relevanta
utbildningar och kampanjinsatser som stöttar och lyfter lokalavdelningarna
och dess medlemmar.

Vision
★ Den gröna politiken är långsiktig, radikal och visionär. Samtidigt sker
genomförandet steg för steg och kräver pragmatism och kompromisser.
Även när vi tar ansvar här och nu ska vi hålla ögonen på målet och fortsätta
berätta om och engagera människor i den framtid vi vill bygga.

Närhet
★ Gröna lösningar fungerar i verkligheten både för samhället och individen.
Vi har en väg bort från stress och oro för framtiden.
★ Vi gröna ska finnas nära, vara tillgängliga och lyssna på människor där de
är, både fysiskt och digitalt.
★ Vi ska visa att vi förstår att vardagen och behoven ser olika ut för olika
personer och i olika delar av landet.

3.Politik
Det av distriktsstämman antagna regionprogrammet slår fast huvudinriktningen för
partiets politik i länet mandatperioden 2018-2022, och distriktsorganisationen har i
uppgift att stötta regionfullmäktigegruppen för att ge så goda förutsättningar som
möjligt att genomföra dess innehåll. Detta sker bland annat genom Grönt Regionalt
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Forum ca 4 ggr/år, där partiets företrädare i Region Uppsala ges möjlighet att
diskutera aktuella politiska frågor med partiets företrädare i länets kommuner.
Partiet ska avge remissvar på den nya regionala utvecklingsplanen. De nätverk i olika
politiska frågor som etablerades 2019 ska fortsätta att verka, med uppgift att inom
respektive område lägga grund för kommande regionprogram.

Planet
★ En planet som mår bra är grunden för allt annat. Vi måste bromsa
klimatförändringarna och bygga ett hållbart och miljövänligt samhälle
som inte förstör våra barns och barnbarns möjligheter. Djur, natur och
planetens gränser ska respekteras.

Helhet
★ Grön ideologi är mycket mer än miljöfrågor. Över hela världen står gröna
partier för ett långsiktigt helhetsperspektiv. Hållbarhet, långsiktighet,
solidaritet och frihet är beroende av varandra.

Solidaritet
★ Det är samma ekonomiska feltänk som sliter ut både människor, djur och
natur. Vi ska ta hand om varandra och välfärdssystemen ska vara rättvisa,
enkla att förstå och inte lämna någon utanför. Ett orättvist samhälle
kommer aldrig klara den omställning som krävs.

Frihet
★ Demokrati och fred är mer än val och vapenstillestånd. Det handlar om
mänskliga rättigheter, fri kultur och media, god utbildning, levande
samhällsdebatt och möjlighet att påverka i stort och smått. Frihet att vara
den man är och leva som man vill så länge det inte inskränker på andra
människors frihet.
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